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احلمــد هللا الــذي علّــم بالقلــم، علّــم اإلنســان مــا مل يعلــم، وأصــيل عــىل خــري 
. معلّم، حممد بن عبد اهللا وعىل آلهِ وصحبِه وأسلمُ

ا بعد ... أمّ
ــا ونقطــفُ مــن  ففــي هــذا الكتــاب  نســتوضح اجلملــة العربيــة؛ فنتفيــأ ظالهلَ
ــذا  ــا يف ه ــد  رسن ــوي ، وق ــروي ونرت ــى ن ــا ، حت ــولُ يف أثنائه ــا ونج ثمره

الكتيّب وفقَ املنهج اآليت :
١- بيان املقصود باجلملة، وأنواعها.

٢- بيــان املقصــود بقولنــا ( هلــا حمــل يف اإلعــراب - ال حمــل هلــا يف 
اإلعراب).

٣- اجلمل التي هلا حملّ يف اإلعراب ( كل واحدة عىل حدة ) .
٤- اجلمل التي ال حمل هلا يف اإلعراب ( كل واحدة عىل حدة).

ــة والشــواهد املناســبة، كــام ســجلنا بعــض  ــه باألمثل ــأيت إلي موضحــني مــا ن
امللحوظــات يف هنايــة كل تفصيــل ألنــواع اجلمــل، مــع عــدد مــن األمثلــة التــي 

ب عليها القارئ . متّت إضافتها ليتدرّ
نــا األســمى مــن وراء ذلــك خدمــةُ لغتنــا العربيــة لغــةِ القــرآن، وذلــك  وهدفُ

من خالل دعمِ املفردات واجلمل جنباً إىل جنب.
ــةً  ــون صدق ــه ، وأن يك ــاً لوجه ــذا خالص ــا ه ــلَ عملن ــو اهللاَ أن يتقبّ ونرج

جاريةً للعلمِ وأهلِه .

مقدمة

أدهم الزعبي
(يونيو ٢٠٢٠م)





مفهوم الجملة العربية
ع  ا اســم يدل عــىل التجمّ ف لفظــة مجلــة يف معاجــم اللغــة العربية عىل أهنّ تُعــرّ
ق، فنقــول: (بــاع التاجــر بضاعتــه مجلــة) أي مــرة واحــدة  وهــو عكــس التفــرّ

جمتمعة ال متفرقة، وقد أُطلقت كلمة مجلة عىل اجلامعة من اليشء.
ــبب  ــا بس ــف يف تعريفه ــد اختُلِ ــو فق ــامء النح ــب عل ــة حس ــا اجلمل  وأم
ــن  ــة م ــح ثلّ ــد اصطل ــكالم، وق ــني ال ــام وب ــرق بينه ــود ف ــم يف وج اختالفه
ــرق  ــد وال ف ــىل يشء واح ــدالن ع ــة ي ــكالم واجلمل ــىل أنّ ال ــامء النحــو ع عل
بينهــام، فيــام يــر آخــرون أن الــكالم لفــظ منفصــل مفيــد ملعنــاه أي أنّ رشط 
ــل  ــدة، ب ــون مفي ــرتط أن تك ــال يش ــة ف ــا اجلمل ــادة، وأم ــو اإلف ــكالم ه ال
ــا،  ــودة لذاهت ــتقلة مقص ــل مس ــد مج ــناد، إذ توج ــرص اإلس ــا عن ــرتط فيه يش

. ا أو صفةً أو حاالً ومجل غري مستقلة مقصودة لغريها كالواقعة خربً
ــن  ــف م ــة تتأل ــة العربي ــة يف اللغ ــإنّ اجلمل ــب ف ــث الرتكي ــن حي ــا م أمّ
عمدتــني رئيســيتني ال يمكــن إلحدامهــا أن تســتغني عــن األخــر، فــال جيــد 
ــند  ــا: املس ــام، ومه ــوي عليه ــدّ أن حيت ــكالم ال ب ا، أي أنّ ال ــدًّ ــه ب ــم من املتكل
ــا  ــرب، وم ــه خ ــدأ ل ــامً أي مبت ــون إال اس ــه، وال يك ث عن ــدَّ ــو املتح ــه: ه إلي
ث بــه، ويكــون  أصلــه ذلــك، أو فاعــل، أو نائــب فاعــل. املســند: هــو املتحــدَّ
ــك  ــام يف ذل ــة ب ــمى فضل ــة يس ــك يف اجلمل ــدا ذل ــا ع ، وم ــامً ــالً أو اس فع
ــع، وجتــدر اإلشــارة إىل أنّ الفضلــة ال  ــز، والتواب املفاعيــل، واحلــال، والتميي
ــة إذ  ــون رضوري ــد تك ــل ق ــا، ب ــتغناء عنه ــة االس ــرضورة إمكاني ــي بال يعن

يتوقف عليها املعنى.
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م: رها اسْ يَ الَّتِي صدُ * *  اجلملة االسمية هِ
. - زيدٌ قائمٌ

- املؤمنون فائزون.
. - حذارِ الكذبَ
- كيف حالك؟

. - هذا رائعٌ
- أنتم متميزون.

ن، ما، مهام، أي. ونضيف إليها اجلملة الرشطية املصدرة بـ: مَ
. ن يدرسْ ينجحْ - مَ

- مهام تعملْ تلقَ جزاءه.

ــامَ  يْهِ لَ ة بِــامَ تقــدم عَ َ ــربْ ــالَ عِ ــة املْســند أَو املْســند إِلَيْــهِ فَ لَ مْ [مرادنــا بصــدر اجلُْ
وف] كام هو احلال يف: رُ من احلُْ

- أقائمٌ الرجالن؟                            سبق صدرَ اجلملة حرفُ استفهام.
.                                سبق صدرَ اجلملة حرفٌ ناسخ. - إنّ اجلوَّ رائعٌ
- ال رجلَ يف الدار.                         سبق صدرَ اجلملة حرفٌ ناسخ.

الجملة االسمية
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* وال بد أن نأخذ بعني االعتبار التقديم والتأخري يف اجلملة، مثال قولنا:
نا. - يف السامءِ رزقُ

- فوق الشجرة عصفورٌ .
م فيهــا اخلــرب عــىل االســم وفــق رشوط  فكالمهــا مجلــة اســمية تقــدّ

خاصة.

ــد  ــل ألح ــن أن حيص ــذي يمك ــذف ال ــار احل ــني االعتب ــذ بع ــام يُؤخ * ك
ركني اجلملة االسمية جوازاً أو وجوباً.

. - لوال املطرُ هللكَ الزرعُ
املطر مبتدأ خربه حمذوف وجوباً.

ن الطارق؟  حممدٌ - مَ
حممدٌ خربٌ مبتدؤه حمذوف جوازاً.
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رها فعلٌ . يَ الَّتِي صدُ ** اجلملة الفعلية هِ
. - جلسَ خالدٌ

- ظنَ خالدٌ اجلوَ صافياً.
. - بدأ املطرُ ينزلُ

. - يلتزمُ املسلمُ األدبَ
- قُمْ إىل عملك.

. تِحَ البابُ - فُ
. - نعم الرجلُ خالدٌ

- كان اجلوُّ رائعاً.
ونضيف إليها اجلملة الرشطية املصدرة بـحرف رشط أو ظرف.

- إنْ تدرسْ تنجح.
. ين أكرمْكَ - متى تزرْ

ــامَ  يْهِ لَ ة بِــامَ تقــدم عَ َ ــربْ ــالَ عِ ــة املْســند أَو املْســند إِلَيْــهِ فَ لَ مْ [مرادنــا بصــدر اجلُْ
وف] كام هو احلال يف : رُ من احلُْ

. - قد عاد خالدٌ
سبق الفعل بحرف ال حمل له يف اإلعراب.

الجملة الفعلية
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- هل صمتَ رمضان.
سبق الفعل بحرف استفهام ال حمل له يف اإلعراب.

- لن أتركَ وطني.
سبق الفعل بحرف ناصب ال حمل له يف اإلعراب.

- أال تشاركُ يف املسابقة.
سبق الفعل بحرف حثٍّ ال حمل له يف اإلعراب.

* وال بد أن نأخذ بعني االعتبار التقديم والتأخري يف اجلملة، مثال قولنا:
. رتمُ اكَ نحْ - إيّ

ــن أن  ــل، وال يمك ــىل الفع ــه ع ــول ب ــا املفع م فيه ــدّ ــة تق ــة فعلي ــي مجل فه
م الفاعل عىل فعله. يتقدّ

ــد  ــل ألح ــن أن حيص ــذي يمك ــذف ال ــار احل ــني االعتب ــذ بع ــام يُؤخ * ك
ركني اجلملة الفعلية جوازاً أو وجوباً.

- صرباً أهيا األبطال .
صرباً مفعول مطلق لفعلٍ حمذوف جوازاً.

. - إياكَ والكذبَ
الكذب مفعول به لفعل حمذوف وجوباً.
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 اجلملةُ الكرب *

هي مجلةٌ تتألّفُ من:
. ، برشط أنْ يكونَ اخلربُ مجلةً ١- املبتدأِ واخلربِ

. ه، برشط أنْ يكونَ اخلربُ مجلةً ه وخربِ ٢- الفعلِ النّاقصِ واسمِ
. ه، برشط أنْ يكونَ اخلربُ مجلةً ه وخربِ ٣- احلرفِ املشبّهِ بالفعلِ واسمِ

، أو  ي إىل مفعولــني، بــرشط أنْ يكــونَ املفعولُ الثّــاين مجلةً ٤- الفعــلِ املتعــدّ
أنْ تسدَّ اجلملةُ مسدَّ املفعولني.

مثالٌ :
{( تُم الناسَ يف الثّوراتِ (ما اجلودُ - {علَّمْ

ــدي  ــل املتع ــانٍ للفع ــه ث ــولٌ ب ــبٍ مفع ــلِّ نص ): يف حم ــودُ ــا اجل ــةُ (م مجل
ملفعولني (علّم).

{ ( تُ (أنّ العلمَ مفيدٌ - { علمْ
.( تْ مسدَّ مفعويل الفعل (علمَ ): سدَّ مجلةُ (أنّ العلمَ مفيدٌ

  الجملُة الكبرى 
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 :غر * اجلملةُ الصُّ

: تْ غر إذا وقعَ تكونُ اجلملةُ صُ
١- خرباً ملبتدأٍ:

.{ ( ها مجيلةٌ - { احلديقةُ (زهورُ

: ٢- خرباً لفعلٍ ناقصٍ
.{ ( - { ما زالت السامءُ (متطرُ

: ٣- خرباً حلرفٍ مشبّهٍ بالفعلِ
.{ ( - { ليتَ الشبابَ (يعودُ

٤- مفعوالً به ثانيًا لفعلٍ متعدٍّ إىل مفعولني:
) صاحبَه }. - { رأيّتُ العلمَ (ينفعُ

الجملُة الّصغرى
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* املقصود بقولنا (هلا حمل من اإلعراب):
ــة  ــك اجلمل ــذ تل ــاً ، وتأخ ــرد غالب ل بمف ــؤوّ ــن أن ت ــة يمك أي أنّ اجلمل

إعراب ذلك املفرد.

* توضيح:
. - السامءُ ( متطرُ ) === السامءُ ماطرةٌ

- شاهدتُ الطفلَ ( يبكي ) === شاهدت الطفلَ باكياً.

: وهي سبعُ مجلٍ
١- اجلملة الواقعة خرباً.

٢- اجلملة الواقعة مفعوالً به.
٣- اجلملة الواقعة حاالً.
. ٤- اجلملة الواقعة صفةً

٥- اجلملة الواقعة مضافاً إليه.
٦- اجلملة الواقعة جواباً لرشط جازم بعد الفاء أو إذا الفجائية.

٧-  اجلملة املعطوفة عىل مجلة هلا يف اإلعراب.

  الجمل التي لها محل في اإلعراب
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وحملها الرفعُ أو النصب.

١ ً - الرفع يف موضعني:
١- خرب املبتدأ:

{( هُ مفيدةٌ ( مواضيعُ كقولنا: {الكتابُ
: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره. - الكتابُ

ــىل  ــره ع ــة الظاه ــه الضم ــة رفع ــوع وعالم ــانٍ مرف ــدأ ث ــه: مبت - مواضيعُ
آخره، و(اهلاء) ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة.

ــة  ــه الضم ــة رفع ــوع وعالم ــه) مرف ــدأ (مواضيع ــرب للمبت : خ ــدةٌ - مفي
الظاهرة عىل آخره.

ــرب  ــع خ ــل رف ــر يف حم ــمية صغ ــة اس ــدة) مجل ــه مفي ــة (مواضيعُ * ومجل
للمبتدأ (الكتاب).

.{ ) الذنوبَ ومثل قولنا: {اهللاُ (يغفرُ
ــة  ــه الضم ــة رفع ــوع وعالم ــدأ مرف ــه مبت ــدُ لفظ ــة قص ــظ جالل - اهللاُ: لف

الظاهرة عىل آخره.
ــىل  ــرة ع ــة الظاه ــه الضم ــة رفع ــوع وعالم ــارع مرف ــل مض : فع ــرُ - يغف

آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو.
: مفعــول بــه منصــوب وعالمــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة عــىل  - الذنــوبَ

آخره.

أوًال: الجملة الواقعة خبرًا
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* ومجلة (يغفر) مجلة فعلية صغر يف حمل رفع خرب للمبتدأ (اهللا).

٢- خرب األحرف الناسخة: (إنّ وأخواهتا وما يعمل عملها)
ه مفيدةٌ )}. كقولنا: { إنَّ الكتابَ (مواضيعُ

: حرف ناسخ - إنّ
ــىل  ــرة ع ــة الظاه ــه الفتح ــة نصب ــوب وعالم ــم إنّ املنص : اس ــابَ - الكت

آخره.
ــه: مبتــدأ مرفــوع وعالمــة رفعــه الضمــة الظاهــره عــىل آخــره ،  - مواضيعُ

و(اهلاء) ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة.
ــة  ــه الضم ــة رفع ــوع وعالم ــه) مرف ــدأ (مواضيع ــرب للمبت ــدةٌ : خ - مفي

الظاهرة عىل آخره.
هــا مفيــدة ) مجلــة اســمية صغــر يف حمــل رفــع خــرب  * ومجلــة ( مواضيعُ

. إنَّ
.{ ومثل قولنا : {إنَّ اهللاَ ( يغفرُ ) الذنوبَ

: حرف ناسخ. - إنّ
- اهللاَ: لفــظ جاللــة قصــدُ لفظــه اســم إنّ املنصــوب وعالمــة نصبــه 

الفتحة الظاهرة عىل آخره.
ــىل  ــرة ع ــة الظاه ــه الضم ــة رفع ــوع وعالم ــارع مرف ــل مض : فع ــرُ - يغف

آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو .
: مفعــول بــه منصــوب وعالمــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة عــىل  - الذنــوبَ

آخره.
. * ومجلة (يغفر) مجلة فعلية صغر يف حمل رفع خرب إنّ
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٢ ً- النصب يف موضع واحد:
١- خرب األفعال الناسخة ( كان وكاد وأخواهتام ).

ه مفيدةٌ )}. كقولنا: {أمسى الكتابُ (مواضيعُ
- أمسى : فعل ماض ناسخ مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره.

ــىل  ــرة ع ــة الظاه ــه الضم ــة رفع ــوع وعالم ــى املرف ــم أمس : اس ــابُ - الكت
آخره.

ــه: مبتــدأ مرفــوع وعالمــة رفعــه الضمــة الظاهــره عــىل آخــره،  - مواضيعُ
و(اهلاء) ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة.

ــة  ــه الضم ــة رفع ــوع وعالم ــه) مرف ــدأ (مواضيع ــرب للمبت ــدةٌ : خ - مفي
الظاهرة عىل آخره.

ــه مفيــدة) مجلــة اســمية صغــر يف حمــل نصــب خــرب  * ومجلــة (مواضيعُ
أمسى.

.{( ا (ييضءُ وقوله تعاىل: {يكادُ زيتهُ
ــرة  ــة الظاه ــه الضم ــة رفع ــوع وعالم ــخ مرف ــارع ناس ــل مض ــكاد: فع - ي

عىل آخره.
- زيتهــا: اســم يــكاد املرفــوع وعالمــة رفعــه الضمــة الظاهــرة عــىل آخــره، 

والـ (ها) ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة.
ــىل  ــرة ع ــة الظاه ــه الضم ــة رفع ــوع عالم ــارع مرف ــل مض ــيضء: فع - ي

آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو.
* ومجلة (ييضء) مجلة فعلية صغر يف حمل نصب خرب يكاد. 

١٦



*** ملحوظات:
ــا يف  ــتثناء موضعه ــمية، باس ــة واس ــون فعلي ــرباً تك ــة خ ــة الواقع - اجلمل

خرب كاد وأخواهتا فال بد أن تكون مجلة فعلية.
ــىل  ــداً ع ــترتاً عائ ــراً أو مس ــرياً ظاه ــوي ضم ــرباً حت ــة خ ــة الواقع - اجلمل

املبتدأ.
- اقترصنــا فيــام ســبق عــىل األمثلــة نفســها؛ لتوضيــح الفــرق بــني مواضــع 

اجلملة الواقعة خرباً.

*** (نامذج للتدريب):
١- قوله تعاىل: "والوالداتُ (يرضعن) أوالدهنّ حولني كاملني ". البقرة ٢٣٣

٢- وقوله تعاىل: "إن اهللاَ ومالئكته (يصلون عىل النبي)". األحزاب ٥٦
هم (يظلمون)". البقرة ٥٧ ٣- وقوله تعاىل: " ولكْن كانوا أنفسَ

٤- وقول الشاعر:
                 عنيُ الرىض عن كلّ عيب كليلةٌ

                                                      ولكنّ عنيَ السخطِ ( تبدي ) املساويا
 ( ٥- ال بخيلَ (سريتُه حممودةٌ
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وحملها النصب، يف ثالثة مواضع:
١- احلكاية بعد فعل القول أو ما يف معناه .

بْدُ اهللاَِّ)". مريم ٣٠ الَ (إِينِّ عَ كقوله تعاىل: " قَ
ــل  ــره، والفاع ــىل آخ ــر ع ــح الظاه ــىل الفت ــي ع ــاض مبن ــل م ــال: فع - ق

ضمري مسترت تقديره هو.
ــب  ــل نص ــل يف حم ــري متص ــاء ضم ــل، والي ــبه بالفع ــرف مش : إنّ ح - إينّ

. اسم إنّ
: خرب إن املرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره. - عبدُ

ــره  ــة ج ــرور وعالم ــه جم ــاف إلي ــه مض ــد لفظ ــة قص ــظ جالل - اهللا: لف
الكرسة الظاهرة.

ــه للفعــل  ــد اهللا) مجلــة اســمية يف حمــل نصــب مفعــول ب * ومجلــة (إين عب
قال.

نَا)". هود ٤٢ عَ ب مَّ كَ نَيَّ ارْ ا بُ ، ( يَ لٍ زِ عْ انَ يفِ مَ كَ ، وَ نَهُ نَادَ نُوحٌ ابْ وكقوله تعاىل: "وَ
نَــا) مجلــة فعليــة يف حمــل نصــب مفعــول بــه  عَ ــب مَّ كَ نَــيَّ ارْ ــا بُ * فجملــة (يَ

للفعل ناد، وهو بمعنى القول.

٢- أ) بعد املفعول به األول يف باب(ظن).
.( كقولنا: ظننتُ السامءَ (متطرُ

ثانيًا: الجملُة الواقعة مفعوًال به 
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. * فجملة (متطر) يف حمل نصب مفعول به ثانٍ للفعل ظنّ
"         ب) بعد املفعول به الثاين يف باب "أعلمَ

. كقولنا : أعلمَ خالدٌ حممداً أخاه ( يسافرُ ) اليومَ
- أعلمَ : فعل ماضٍ مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره.

: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره. - خالدٌ
- حممــداً: مفعــول بــه أول منصــوب وعالمــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة عــىل 

آخره.
ــن  ــه م ــف ألن ــه األل ــة نصب ــوب وعالم ــان ٍ منص ــه ث ــول ب ــاه: مفع - أخ

األسامء اخلمسة، واهلاء ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة.
ــىل  ــرة ع ــة الظاه ــه الضم ــة رفع ــوع وعالم ــارع مرف ــل مض ــافر: فع - يس

آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو.
* ومجلــة (يســافر) مجلــة فعليــة يف حمــل نصــب مفعــول بــه ثالــث للفعــل 

. املايض أعلمَ

" بل يشــمل كل فعل  ٣- بعد العامل املعلق عن عمله ، وال خيتص بباب "ظنّ
قلبي ..

     أ) تقع اجلملة موقع املفعول به الواحد.
 كقولنا: عرفت (من أنت؟).

ــاء املتحركــة  ــه بالت ــي عــىل الســكون التصال - عرفــتُ : فعــل مــاض مبن
والتاء ضمري متصل يف حمل رفع فاعل .

- من : اسم استفهام مبني عىل السكون يف حمل رفع خرب مقدم.
- أنت : ضمري رفع منفصل يف حمل رفع مبتدأ مؤخر.
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* ومجلــة (مــن أنــت ؟) مجلــة اســمية يف حمــل نصــب مفعــول بــه للفعــل 
عرف.

لّــق  *** فالفعــل (عــرف) فعــل قلبــي متعــدٍ حيتــاج مفعــوالً بــه، لكنّــه عُ
عــن عملــه لوجــود اســم االســتفهام (مــن)، فجــاءت اجلملــة بعــده مفعــوال 

به.

مها.     ب) تقع اجلملة موقع املفعولني فتسدّ مسدَّ
لِبُونَ ) " الشعراء ٢٢٧ نقَ لَبٍ يَ نقَ وا ( أَيَّ مُ ينَ ظَلَمُ ذِ لَمُ الَّ يَعْ سَ كقوله تعاىل : " وَ

) يف حمــل نصــب، ســدتْ مســد مفعــويل  ــونَ لِبُ نقَ ــبٍ يَ لَ نقَ * فجملــة (أَيَّ مُ
) لتعلقــه عــن العمــل بوجــود اســم  الفعــل القلبــي املتعــدي ملفهولــني (يعلــمُ

االستفهام (أي).

*** ملحوظات:
 ، ١) تنتقــل اجلملــة املفعوليــة إىل النيابــة عــن الفاعــل فيصــري حملُّهــا الرفــعَ
قِيلَ  نــي فعلــه ملــا مل يُســمَّ فاعلــه؛ كقولــه تعــاىل: "وَ وذلــك يف بــاب القــول إن بُ

) " هود ٤٤ مِ الظَّاملِِنيَ وْ لْقَ داً لِّ (بُعْ
٢) من األفعال التي تنصب مفعولني:

، وجــد،  ، حســب، خــال، زعــم، در، رأ، علــم، جعــل، صــريّ - (ظــنّ
ل). ذ، حوّ ، اختَّ ألقى، ردَّ
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٣) األفعال التي تنصب ثالثة مفاعيل:
.( ثَ ، حدّ َ ، خربّ ، أنبأَ، نبّأ، أخربَ - (أر، أعلمَ

ــب  ــن نص ــه م ــعٌ يمنع ــيَّ مان ــلَ القلب ــيل الفع ــق أن ي ــود بالتعلي ٤) املقص
ــع  ــني، واملوان ــدّ املفعول ــدّ مس ــبٍ تس ــل نص ــة يف حم ــون اجلمل ــه، فتك مفعولي

)، والم االبتداء، والم القسم.  هي: االستفهام، والنفي بـ (ما، ال، إنْ

***  ( نامذج للتدريب):
١- قوله تعاىل: " لنعلم ( أيُّ احلزبني أحىص ملا لبثوا أمداً)" الكهف ١٢

نْتُم بِهِ تكذبون" املطففني ١٧ ي كُ ذِ ا الَّ ذَ ال هَ قَ ٢- قوله تعاىل: " ثمَّ يُ
٣- قال رسولُ اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلّم: (إنّام األعاملُ بالنيّات) .

ة:  ٤- قول كثريّ عزّ
ة (ما البُكا)                وما كنتُ أدري قبل عزّ

                                                                  وال موجعاتِ القلب حتى تولّتِ
؟). ٥- علمتُ (متى الرحلةُ
.( ٦- جعلَ السيارةَ (تعملُ
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وحملها النصب.
وهلا رشطان:

١- صاحب احلال معرفة.
٢- يربطها بصاحب احلال ضمريٌ أو الواو أو كليهام.

ومن ذلك قولنا:
- وقف خالدٌ (يراقب) السيارات .

ــب  ــىل صاح ــود ع ــو) يع ــترتاً (ه ــرياً مس ــوي ضم ــب) حت ــة (يراق فجمل
ــب  ــل نص ــة يف حم ــة، فاجلمل ــم معرف ــو اس ) وه ــدٌ ــو (خال ــه، وه ــال قبل احل

حال.

. - شاهدتُ الفالحني (حيرثون) األرضَ
ــب  ــىل صاح ــود ع ــواو) يع ــراً (ال ــرياً ظاه ــوي ضم ــون) حت ــة (حيرث فجمل

احلال قبله (الفالحني) وهو اسم معرفة، فاجلملة يف حمل نصب حال.
.( - جئتُ و(السامءُ ممطرةٌ

ــداً عــىل صاحــب احلــال،  ــة (الســامء ممطــرة) ال حتــوي ضمــرياً عائ فجمل
وإنام جاءت الواو لرتبطها به، فاجلملة يف حمل نصب حال.

.( - أساعدُ املحتاجَ و(أنا مرسورٌ
فجملــة (أنا مرسور) حتوي ضمرياً عائداً (أنا) عىل الفاعل املســترت، وســبقت 

بواو احلال، حيث اجتمع الرابطان، فاجلملة يف حمل نصب حال.

ثالثًا: الجملُة الواقعة حاًال 
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***  ملحوظات:
١- واو احلــال: مــا يصــح وقــوع (إذ) الظرفيــة موقعهــا، فــإذ قلــت: جئــت 

و(الشمس تغيب)، صحّ أن تقول: جئت إذ الشمسُ تغيب. 
وال تدخل إال عىل اجلملة .

ــودُ  ــا: (اجلن ــون) يف قولن ــة (يدافع ــول إنّ مجل ــم فيق ــل أحدك ٢- ال يتعجّ
يدافعــون عــن وطنهــم) حاليــة معلــالً ذلــك بوجــود الضمــري العائــد عــىل 

االسم املعرفة؛ وإنام هي مجلة خربية؛ فاخلرب أوىل من احلال هنا.

٣- وقــف ســيبويه عنــد مســألةٍ هامــة، وأجازهــا جــوازاً مطلقــاً بغــري قيــد، 
وهي جميء صاحب احلال نكرة، سواء كان احلال مفرداً أم مجلة.

- نحــو احلديــث الرشيــف: " صــىلّ رســولُ اهللا -صــىلّ اهللا عليــه وســلّم- 
قاعداً، وصىلّ وراءه رجالٌ قياماً ".

)، وهــو نكــرة. وهــذا شــاهدٌ ال  ( قيامــاً): حــال مفــردة، صاحبهــا: (رجــالٌ
ض. يُدحَ

- وكقوله تعاىل: "وما أهلكنا من قريةٍ إالّ و(هلا كتابٌ معلوم). احلجر ٤
) حالية، صاحبها نكرة، وهو: (قرية). فجملة (هلا كتابٌ

- ومنها قوله تعاىل: "وما أهلكنا من قرية (إالّ هلا منذرون). الشعراء ٢٠٨
فجملــة: (هلــا منــذرون) حاليــة، مل تســبقها واو احلــال بعــد (إالّ)، وذلــك 

جائز عىل املنهاج، وصاحب احلال هو (قرية) اسم نكرة.
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*** ( نامذج للتدريب):
١- قوله تعاىل: "ال متنن (تستكثر)". املدثر ٦

٢- وقوله تعاىل: "ال تقربوا الصالةَ و(أنتم سكار)". النساء ٤٣
٣- وقوله تعاىل: "لئن أكله الذئبُ و(نحن عصبة)". يوسف١٤
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، وهلا رشطان: اً وتعرب حسب موقع موصوفها اإلعرايب، رفعاً ونصباً وجرّ
١- أن يكون موصوفها نكرة.

٢- أن حتوي ضمرياً عائداً عىل موصوفها.

١ ً- يف حمل رفع:
.( نا رجلٌ (ثيابُه مجيلةٌ - زارَ

ــوي  ــرب، حت ــدأ وخ ــن مبت ــة م ن ــمية مكوّ ــة اس ــة) مجل ــه مجيل ــة (ثياب فجمل
) ، وهــي يف حمــلّ رفــع  ضمــرياً (اهلــاء) عائــداً عــىل موصوفهــا النكــرة (رجــلٌ

ألن موصوفها مرفوع /فاعل/.

- وكقولــه تعــاىل: "حيذرُ املنافقــون أن تنزلَ عليهــم ســـــورةٌ (تنبئهم) بام يف 
قلوهبم". التوبة ٦٤

فجملــة (تنبّئهــم) مجلــة فعليــة حتــوي ضمــرياً مســترتاً (هــي) عائــداً عــىل 
ــوع  ــا مرف ــع ألن موصوفه ــلّ رف ــي يف حم )، وه ــورةٌ ــرة (س ــا النك موصوفه

/فاعل/.

٢ ً- يف حمل نصب:
.( - قرأتُ قصةً (أحداثُها مجيلةٌ

رابعًا: الجملُة الواقعة صفًة
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نــة مــن مبتــدأ وخــرب، حتــوي  فجملــة (أحداثهــا مجيلــة) مجلــة اســمية مكوّ
)، وهــي يف حمــلّ نصــب  ضمــرياً (هــا) عائــداً عــىل موصوفهــا النكــرة (قصــةً

ألن موصوفها منصوب/مفعول به/.

- وكقوله تعاىل: "واتقوا يوماً (ترجعون فيه) إىل اهللا " . البقرة ٢٨١
ــب)  ــاء الغائ ــرياً (ه ــوي ضم ــة، حت ــة فعلي ــه) مجل ــون في ــة (ترجع فجمل
عائــداً عــىل موصوفهــا النكــرة (يومــاً)، وهــي يف حمــلّ نصــب ألن موصوفهــا 

منصوب /مفعول به/.

: ٣ ً- يف حملّ جرّ
نا إنك جامعُ الناس ليومٍ (ال ريبَ فيه)". آل عمران ٩ - كقوله تعاىل: "ربَّ

فجملــة (ال ريــب فيــه) مجلــة اســمية، حتــوي ضمــرياً (اهلــاء) عائــداً عــىل 
)، وهــي يف حمــلّ جــر؛ ألن موصوفهــا جمــرور /اســم  موصوفهــا النكــرة (يــومٍ

جمرور/.
) جنوبَ سوريا. لد اإلمامُ النووي يف بلدةٍ (تقعُ - وُ

ــداً عــىل  ــة، حتــوي ضمــرياً مســترتاً (هــي) عائ ــة فعلي ــة (تقــع) مجل فجمل
ــرور  ــا جم ؛ ألن موصوفه ــرّ ــلّ ج ــي يف حم ــدةٍ)، وه ــرة (بل ــا النك موصوفه

/اسم جمرور/.
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*** ملحوظات:
ــر الرشطــني  أ ) هنــاك موانــع متنــع مــن إعــراب اجلملــة صفــة، رغــم توفّ

السابقني، وهي:
١- أن تكــون اجلملــة إنشــائية، فــال يصــح إعراهبــا صفــة، ولكــن نعرهبــا 

مجلة مستأنفة ال حمل هلا من اإلعراب.
كقولنا:

ه). - جاء مسكنيٌ (فال حترجْ
فجملــة (ال حترجــه) مجلــة إنشــائية طلبيــة (هنــي) تُعــرب اســتئنافية ال حمــل 

هلا.
.( - هذا كتابٌ (اقرأهُ

فجملة (اقرأه) مجلة إنشائية طلبية (أمر) تُعرب استئنافية ال حملّ هلا.

٢- أن تكون اجلملة حمصورة بإال.
كقولنا:

) خرياً. - ما زارين رجلٌ إال (قالَ
ويف هــذه احلالــة تُعــرب اجلملــة الواقعة بعــد (إال) حــاالً، وال تُعــرب صفة، 

ألن (إال) ال تفصل بني الصفة وموصوفها.
- ومنها قوله تعاىل: "وما أهلكنا من قريةٍ إالّ (هلا منذرون). الشعراء ٢٠٨

ــا  ــم أنّ رابطه ــاالً، رغ ــرب ح ــمية تُع ــة اس ــذرون) مجل ــا من ــة (هل فجمل
الصفــة  بــني  فاصلــةً  (إال)  لوجــود  ولذلــك  نكــرة،  باســم  يربطهــا 

واملوصوف.



*** (نامذج للتدريب)
١- قوله تعاىل: "جاء رجلٌ من أقىص املدينة (يسعى). القصص ٢٠

٢- وقوله تعاىل: "أال تقاتلون قوماً (نكثوا) أيامهنم". التوبة ١٣
٣- خالدٌ مريضٌ (فهل تزورهُ ؟).

٢٨
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وحملها اجلر؛ وأشهر ما يضاف إىل اجلمل:
١- أسامء الزمان وظروفه:

)" مريم ٣٣ لِدتُّ مَ (وُ وْ َّ يَ يلَ مُ عَ الَ السَّ - كقوله تعاىل: "وَ
ــرف  ــد ظ ــه بع ــاف إلي ــر مض ــل ج ــة يف حم ــة فعلي ) مجل ــدتُّ ــة (ول فجمل

.( الزمان (يومَ
" املرسالت ٣٥ ونَ نطِقُ مُ الَ يَ وْ ا يَ ذَ - وكقوله تعاىل: "هَ

) مجلــة فعليــة يف حمــل جــر مضــاف إليــه، بعــد اســم  ــونَ نطِقُ فجملــة (الَ يَ
) الذي أعرب مبتدأ مرفوعاًً، وهو مضاف. الزمان (يومُ

- وكقولنا: اذكر ربّك إذا (نسيت).
فجملة (نسيت) يف حمل جر مضاف إليه بعد (إذا) الظرفية.

- وقولنا: مل يعد صديقي منذُ (سافر).
فجملة (سافر) يف حمل جر مضاف إليه.

- وقولنا: زرتُ صديقي إذ (هو يف املشفى).
فجملــة (هــو يف املشــفى) اســمية يف حمــل جــر مضــاف إليــه بعــد الظــرف 

(إذ).
.( - وقولنا: اتصلتُ بك حنيَ (أنتَ مسافرٌ

ــرف  ــد ظ ــه. بع ــاف إلي ــر مض ــل ج ــمية يف حم ) اس ــافرٌ ــت مس ــة (أن فجمل
الزمان (حني ).

، من بني أسامء املكان: ٢- حيثُ

خامسًا: الجملُة الواقعة مضافًا إليه
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كقولنا:
. - اجلسْ حيثُ شئتَ

ــكان  ــرف امل ــد ظ ــه، بع ــاف إلي ــرّ مض ــل ج ــة يف حم ــئت) فعلي ــة (ش فجمل
. ( املبني (حيثُ

- أراك حيثُ (هم جمتمعون).
فجملــة (هــم جمتمعــون) اســمية يف حمــل جــر مضــاف إليــه، بعــد الظــرف 

.( املبني (حيثُ
. ( - سأرافقك إىل حيث (أنت ذاهبٌ

ــم  ــد اس ــه، بع ــاف إلي ــر مض ــل ج ــمية يف حم ) اس ــبٌ ــت ذاه ــة (أن فجمل
الزمان (حيث).

ن، الدالة عىل ابتداء الغاية الزمانية: ٣- لَدْ
- كقولنا: انطلقنا لدن (استلمنا) أشياءنا.

فجملة (استلمنا) مجلة فعلية يف حمل جر مضاف إليه.

) أي أبطــأ، وهــو ظــرف زمــان منقــول مــن  ، وهــي مصــدرُ (راثَ ــثَ ٤- ريْ
املصدر.

.( - كقولنا: انتظرين ريث (أعودُ
) يف حمل جر، مضاف إليه. فجملة (أعودُ

ومنهــا:   ، اجلمــل  إىل  إضافتهــا  املســموعة  الكلــامت  بعــض   -٥
(قول)،و(قائل)، و(آية):
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- نحو قول الشاعر:
؟ ) بصالحٍ  وأجبتُ قائلَ ( كيفَ أنتَ

ـوادي                                                              حتى مللتُ وملّنـي عُ
فجملة (كيف أنت) يف حمل جر مضاف إليه.

*** ملحوظة:
- يف قولنا: وصلتُ قبلَ أنْ تبدأ املباراة.

مــا بعــد الظــرف مصــدرٌ مــؤول تقديــره (بــدء) يف حمــل جــر مضــاف إليــه، 
فام بعد الظرف مفرد وليس مجلة.

*** (نامذج للتدريب)
". إبراهيم ٤٤ ابُ ذَ عَ أْتِيهم) الْ م (يَ وْ ١- قوله تعاىل: "وأنذرِ النَّاس يَ
) الصادقني صدقُهم". املائدة ١١٩ ٢- قوله تعاىل: "هذا يومُ (ينفعُ

) رسالته". األنعام ١٢٤ ٣- وقوله تعاىل: "اهللاُ أعلمُ حيثُ (جيعلُ
٤- وقوله تعاىل: "إذا (جاء) نرصُ اهللا والفتح". العرص ١
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      وحملها اجلزم، وذلك برشط اقرتاهنا بالفاء أو بـ (إذا) الفجائية:

ــون  ــى تك ــا حت ــب أن يتحقق ــران جي ــا أم ــح لن ــف يتض ــن التعري       وم
اجلملة يف حمل جزم جواب الرشط:

      * األمــر األول : أن تكــون اجلملــة الرشطيــة مقرتنــة بـــ (الفــاء) أو (إذا 
الفجائية)، وجميء (إذا) الفجائية نادر.

     وتقرتن مجلة جواب الرشط بالفاء، إذا جاءت:
- اسمية.

- فعلية فعلها طلبي.

- فعلية فعلها جامد.
- فعلية مسبوقة بام أو لن.

- فعلية مسبوقة بقد.
- فعلية مسبوقة بالتسويف (السني وسوف).

وجيمعها البيت التايل:
      (اسميةٌ طلبيةٌ وبجامد        وما ولن وقد وبالتسويف).

* تنبيــه: ال جيــوز أن حتــلّ (إذا) الفجائيــة حمــل  (الفــاء) يف الربــط إال 
بالرشوط اآلتية:

أ ـ أن يكون جواب الرشط مجلة اسمية.
) املشبهة بالفعل. ب ـ أالّ تكون اجلملة االسمية منفية، أو مؤكدة بـ (أنَّ

سادسًا:الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم



٣٣

، وأدوات الــرشط  * األمــر الثــاين: أن تكــون األداة الرشطيــة جازمــةً
اجلازمة هي:

 ، ــى، حيثــام، كيفــام، أيّ ــان، أينــام، أنّ (إن، إذمــا، مــن، مــا، مهــام، متــى، أيّ
ا). أمّ

*** أمثلة معربة:
) " آل عمران ١٦٠ مْ كُ الِبَ لَ مُ اهللاَُّ (فَالَ غَ كُ ْ نْرصُ * قوله تعاىل: "إن يَ

- إن: حرف رشط جازم ال حمل هلا.
ــه  ــة جزم ــرشط وعالم ــل ال ــه فع ــزوم ألن ــارع جم ــل مض ــم: فع - ينرصك
ــم  ــه، واملي ــول ب ــب مفع ــل نص ــل يف حم ــري متص ــكاف ضم ــكون، وال الس

حرف للجمع ال حمل له.
ــة  ــه الضم ــة رفع ــوع وعالم ــل مرف ــه فاع ــد لفظ ــة قص ــظ جالل - اهللاُ: لف

الظاهرة عىل آخره.
ــة  ــمية، ال: نافي ــة اس ــه مجل ــرشط، كون ــواب ال ــة يف ج ــاء واقع ــال: الف - ف

.( للجنس تعمل عمل (إنّ
: اسم ال املبني عىل الفتح الظاهر يف حمل نصب. - غالبَ

- لكم: جار وجمرور معلقان بخرب ال املحذوف.
) مجلة اســمية واقعــة يف جواب رشط جــازم مقرتن  ــمْ كُ الِــبَ لَ ــالَ غَ ومجلــة (فَ

بالفاء، حملها اجلزم.
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نَطُون" الروم ٣٦ قْ مْ يَ ا هُ مْ إِذَ هيِ دِ تْ أَيْ مَ دَّ يِّئَة بِامَ قَ مْ سَ بْهُ إِنْ تُصِ * وقوله تعاىل: "وَ
: حرف رشط جازم ال حمل له. : الواو حسب ماقبلها، إنْ - وإنْ

ــه  ــة جزم ــرشط وعالم ــل ال ــه فع ــزوم ألن ــارع جم ــل مض ــم: فع - تصبه
السكون، واهلاء ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به وامليم للجمع.

- سيئة: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره.
- بــام: البــاء حــرف جــر، مــا: اســم موصــول بمعنــى الــذي يف حمــل جــر 

بحرف اجلر، واجلار واملجرور معلقان بالفعل (تصبهم).
مــت: فعــل مــاض مبنــي عــىل الفتــح والتــاء تــاء التأنيــث الســاكنة ال  - قدّ

حمل هلا.
ــره ،  ــىل آخ ــدرة ع ــة املق ــه الضم ــة رفع ــوع وعالم ــل مرف ــم: فاع - أيدهي

واهلاء مفعول به، وامليم حرف للجمع.
- إذا: فجائية رابطة جلواب الرشط وهي حرف مبني ال حمل له.

- هم: ضمري منفصل مبني يف حمل رفع مبتدأ.
- يقنطــون: فعــل مضــارع مرفــوع وعالمــة رفعــه ثبــوت النــون ألنــه مــن 

األفعال اخلمسة.
- ومجلة (يقنطون) يف حمل رفع خرب.

نَطُــون) واقعــة يف جــواب رشط جــازم مقرتن بـــ (إذا)،  قْ ــمْ يَ ا هُ - ومجلــة (إِذَ
حملها اجلزم.
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*** ملحوظات:
ــوز أن  ــواب جي ــة اجل ــإن مجل ــا؛ ف ــة م ــمٌ يف مجل ــع رشط وقس (أ)- إذا اجتم
ــاء،  ــو الف ــرشط ه ــح لل ــح، واملرجّ ــدام املرجّ ــال انع ــابق، يف ح ــون للس تك

ح للقسم هي الالم والتوكيد؛ كام سيتم توضيحه فيام ييل: واملرجّ
. - إنُ جتتهد، واهللا، فأنت ناجحٌ

ــا  ــح هن ــة (أنــت ناجــح) يف حمــل جــزم جــواب الــرشط، واملرجّ * فجمل
هو الفاء.

. ، لتنجحنَّ - واهللاِ، إنْ تدرسْ
ــا  ــح هن ــة جــواب القســم ال حمــل هلــا، واملرجّ ) مجل ــة (لتنجحــنّ * فجمل

هو الالم والتوكيد.
. (ب)- يف قولنا:   ادرسْ فأنتَ ناجحٌ

، إن تــدرسْ  ، أي: ادرسْ ) جوابــاً لــرشط مقــدرٍ تكــون مجلــة (أنــت ناجــحٌ
. فأنت ناجحٌ

*** (نامذج للتدريب)
" يوسف ٧٧ ١- قوله تعاىل: "قالوا إنْ يرسق فقد رسق أخٌ له من قبلُ

٢- قوله تعاىل: "لئنْ شكرتم ألزيدنّكم". إبراهيم ٧
٣- قول الشاعر:

عبُ إنْ عرفَ احلياةَ فام له                        والشّ
                                                     عن دركِ أسبابِ احلياةِ حميدُ

. ٤- من خيلصْ يف عمله فلن خيرسَ
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تكــون يف حمــل رفــع ونصــب وجر وجــزم بحســب موقــع اجلملــة املعطوف 
عليها:

١- معطوفة يف حمل رفع:
(تنثر العطرَ ) و(تُبهجُ النَّاظرين). كقولنا: األزهارُ

فــع  فجملــة (تبهــج الناظريــن) مجلــة فعليــة معطوفــة عــىل مجلــة حملهــا الرَّ
-رفع خرب- (تنثر العطر) فهي مثلها يف حمل رفع.

٢- معطوفة يف حمل نصب :
كقولنا: رحمَ اهللاُ امرأً (قالَ خرياً) فـــ (غنم). 

فجملــة (غنــم) مجلــة فعليــة معطوفــةٌ عــىل مجلــةِ حملهــا النصــب -نصــب 
. صفة- (قال) فهي مثلها يف حملِّ نصبٍ

 .{( وقولنا: {كنتُ (أكتبُ واجبايت) ثم (أذهب للعبِ
ــب  ــبُ -نص ــا النص ــة حملُّه ــىل مجل ــة ع ــب) معطوف ــب للع ــة (أذه فجمل

. خرب كان- (أكتب واجبايت) فهي مثلها يف حملِّ نصبٍ

سابعًا: الجملة المعطوفة على جملة 
لها في اإلعراب 
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٣- معطوفة يف حمل جر:
.( كقولنا: مررتُ بمدينةٍ (أهلها طيبون) و(هواؤها نقيٌّ

ــر  ــل ج ــة يف حم ــىل مجل ــة ع ــمية معطوف ــة اس ــي) مجل ــا نق ــة (هواؤه فجمل
-جر صفة- ( أهلها طيبون) فهي مثلها يف حمل جر.

٤- معطوفة يف حمل جزم :
كقولنا: إنْ تدرسْ (فأنت ناجح) و(أنت فائز).

ــز) معطوفــة عــىل مجلــة يف حمــل جــزم -جــزم جــواب  فجملــة (أنــت فائ
الرشط- (فأنت ناجح) فهي مثلها يف حمل جزم.

*** ( نامذج للتدريب)
) لعباده. ١- إنّ اهللاَ يقبلُ التوبة و(يغفرُ

.( ٢- ظننت زيداً يقرأ و(يكتبُ
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* املقصــود بقولنــا (ال حمــل هلــا يف اإلعــراب): أي أنّ اجلملــة ال حتــلُّ حمــلَ 
املفــرد، وال تأخــذ إعرابــه، وال يقــال فيهــا إهنــا يف موضــع رفــع، أو نصــب، 

أو جر، أو جزم.
وهي كاآليت:

ى أَيْضا االستئنافية *<١> . مّ تسَ ١- اجلملة االبتدائية وَ
٢- اجلملة االعرتاضية.

٣- اجلملة التفسريية.
٤- مجلة جواب القسم.

٥- مجلــة جــواب الــرشط غــري اجلــازم، أو اجلــازم و مل تقــرتن بـــ (الفــاء)، 
وال بـ(إذا) الفجائية.

٦- مجلة صلة املوصول.
٧- اجلملة التابعة جلملة ال حمل هلا من اإلعراب.

وهــذا بيــت شــعر جيمع   اجلمــل  التــي ال حمل هلــا يف اإلعــراب؛ لكي يســهل 
حفظها وفهمها:

، والقسمُ برٌّ ، أي أقسمتُ - آليتُ
، وانترص عزّ نْ عىص، لَ ، مَ                                                              لو تابَ

  الجمل التي ال محل لها في اإلعراب

طا ابن هشام - أن تكون اجلملة االبتدائية واالستئنافية مجلة واحدة. حنا - سرياً عىل خُ * < ١ > نحن رجّ
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وتوضيحه عىل الشكل اآليت:
- آليت: مجلة ابتدائية ال حمل هلا.

- أقسمت: مجلة تفسريية ال حمل هلا.
- والقسمُ بر: مجلة اعرتاضية ال حمل هلا.

- لو تاب: مجلة جواب القسم ال حمل هلا.
- عىص: مجلة صلة املوصول ال حمل هلا.

: مجلة جواب الرشط غري اجلازم ال حمل هلا. - لعزّ
- انترص: مجلة معطوفة عىل مجلة ال حمل هلا.

**********
*****
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ــان  ــون اجلملت ــام- أن تك ــن هش ــا اب ط ــىل خُ ــرياً ع ــا -س حن ــن رجّ        نح
االبتدائية واالستئنافية مجلة واحدة.

: انِ عَ مل املستأنفة نَوْ ** اجلْ
ا النُّطْق: لَة املفتتح هبَ مْ ا :اجلُْ * أَحدمهَ

رف النحويني اآلخرين) (وهي اجلملة االبتدائية يف عُ
. ائِمٌ : زيدٌ قَ اءً تِدَ لِك ابْ وْ قَ - كَ

ور. مل املفتتح هبَا السُّ نْها اجلْ مِ وَ
- كقوله تعاىل: "إنّا أعطيناك الكوثر". الكوثر ١

و: ا نَحْ امَّ قبلهَ لَة املنقطعة عَ مْ الثَّاينِ :اجلُْ * وَ
محَه اهللا). ن (رَ اتَ فالَ - قولك: مَ

ض)". الكهف ٨٣ هُ يفِ األَرْ نْهُ ذكرا (إِنَّا مكنا لَ م مِ يْكُ لَ : "قل سأتلو عَ اىلَ قَوله تَعَ - وَ
ــح  ــوذج األوض ــني، والنم ــرف النحوي ــتئنافية يف عُ ــة االس ــي اجلمل (وه

عليها هو سورة اإلنسان، فكل اآليات فيها مجل استئنافية).

*** إذن، كل مجلــة يف أول الــكالم ابتدائيــة ال حمــل هلــا، وكل مجلــة 
ــي  ــظ فه ــري أو لف ــن ضم ــط م ــا راب ــام قبله ــا ب ــا ال يربطه ــامّ قبله ــة ع منقطع

استئنافية ال حمل هلا.

أوًال: الجملة االستئنافية (االبتدائية)
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*** أمثلة معربة:
ونَ إِىلَ املإل  ــمعُ يْطَــــانٍ مارد الَ يسّ : "وحفظـــــاً من كل شَ اىلَ له تَعَ وْ ١- من قَ

". الصافات ٧-٨  ىلَ َعْ األْ
فجملة (ال يسمعون): استئنافية.

ــا  َ مهُ كِالَ نْــهُ وَ ــال مِ ــيْطَان أَو حَ ــن أَهنــا صفــة لــكل شَ هْ ر إِىلَ الذِّ ي يتَبَــادَ ــذِ (الَّ
يْطَان الَ يسمع ). ظ من شَ فْ بَاطِل؛ إِذْ الَ معنى للْحِ

". يس ٧٦ لِنُونَ عْ ا يُ مَ ونَ وَ ُّ ا يُرسِ لَمُ مَ ا نَعْ ُمْ إِنَّ هلُ وْ نكَ قَ ْزُ ٢- قوله تعاىل: "فَالَ حيَ
ــالَ  ــاىلَ (فَ عَ ــه تَ ل وْ ــد قَ ــون)، بع ــا يعلن مَ ــرسون وَ ــا ي ــم مَ ــا نعل ــة (إِنَّ فجمل
ــسَ  يْ لَ ل وَ ــوْ قَ ــي بالْ ــه حمك ــن أَن هْ ر إِىلَ الذِّ ــادَ ــامَ يتَبَ ب ــهُ رُ إِنَّ ــم) فَ هل ــك قَوْ حيزن

ُم. يْسَ مقوال هلَ لِك لَ َن ذَ لِك ألِ ذَ كَ

*** (نامذج للتدريب)
ــيْئًا  ــن شَ كُ ْ يَ ــرِ ملَ هْ ــنَ الدَّ ــنيٌ مِّ ــانِ حِ نسَ ِ ــىلَ اإلْ ــٰى عَ ــلْ أَتَ ١- قولــه تعــاىل: " هَ

ا ". اإلنسان ١ ورً كُ ذْ مَّ
نَــاهُ  لْ عَ بْتَلِيــهِ فَجَ ــاجٍ نَّ شَ ــةٍ أَمْ ــن نُّطْفَ ــانَ مِ نسَ ِ نَــا اإلْ قْ لَ ــا خَ ٢- قولــه تعــاىل: "إِنَّ

ا". اإلنسان ٢ ريً ا بَصِ يعً مِ سَ
ا». اإلنسان ٣ ورً فُ ا كَ إِمَّ ا وَ اكِرً ا شَ بِيلَ إِمَّ نَاهُ السَّ يْ دَ ٣- قوله تعاىل: «إِنَّا هَ
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ــني  ــرتض ب ــي تع ــي الت ــراب ، وه ــا يف اإلع ــل هل ــي ال حم ــل الت ــن اجلم م
شيئني إلفادة الكالم تقوية وتسديداً أو حتسيناً .

م لكم أمثلة عىل كل موضع تقع فيه : وسوف نقدّ
١ ً- بني الفعل ومرفوعه كقوله:

كقول الشاعر :
)              أسنةُ قومٍ ال ضعافٌ وال عزلُ  وقد أدركتني (واحلوادثُ مجةٌ

ــني  ــت ب ــة اعرتض ــة اعرتاضي ــة) مجل ــوادث مج ــمية (احل ــة االس فاجلمل
الفعل (أدرك) وفاعله (أسنة).

ونحو قولنا:
. ) خالدٌ - تويف (أظنُّ

فقد اعرتضت مجلة ( أظن ) بني الفعل والنائب عن فاعله.

٢ ً- بني الفعل ومفعوله:
كقول الشاعر:

لٍ )                    هيفاً دبوراً بالصبا والشمأل  وبدلتُ (والدهرُ ذو تبدّ
ــه  ــت) ومفعول ــل (بدل ــني الفع ــت ب ــدل) اعرتض ــر ذو تب ــة (والده فجمل

(هيفاً).

ثانيًا: الجملة االعتراضية
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ونحو قولنا:
- قابلتُ (عافاكَ اهللاُ) رجالً مريضاً.

فقد اعرتضت مجلة (عافاك اهللا) بني الفعل ومفعوله.

٣ ً- بني املبتدأ وخربه:
كقول الشاعر :

نَهُ ونوائحُ لْ نَ بالفتى)             نوادبُ ال يملَ     وفيهن (واأليامُ يعثرْ
فجملــة (األيــام يعثــرن بالفتــى) مجلــة اســمية اعرتضــت بــني اخلــرب املقــدم 

(فيهن) واملبتدأ (نوادب).
ونحو قولنا:

- زيد (أظن) قائم.
) مسؤولون عن لغتنا. - نحن (العربَ

٤ ً- بني ما أصله املبتدأ واخلرب:
كقول الشاعر:

- لعلك (واملوعودُ حقٌّ لقاؤه)        بدا لك يف تلك القلوصِ بداءُ
ــم  ــني اس ــت ب ــة اعرتض ــمية اعرتاضي ــاؤه) اس ــقُّ لق ــود ح ــة (املوع فجمل

لعل (الكاف) وخربها مجلة ( بدا لك).
ومنه قول آخر :

       إنّ الثامنني (وبلغتها) قد                   أحوجت سمعي إىل ترمجان
ومنه قولنا :

- كان ابنُ الوليد (رمحه اهللاُ) قائداً شجاعاً.
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٥ ً- بني الرشط وجوابه:
ل) قالــوا  نحــو قولــه تعــاىل:"وإذا بدلنــا آيــة مــكان آيــة (واهللا أعلــم بــام ينــزّ

إنام أنت مفرت". النحل ١٠١
ل) اعرتاضيــة اعرتضــت بــني الــرشط (بدلنــا  فجملــة (واهللا أعلــم بــام ينــزّ

...) وجوابه (قالوا ...).
- وقوله تعاىل: "فإن مل تفعلوا (ولن تفعلوا) فاتقوا النار". البقرة ٢٤

٦ ً- بني القسم وجوابه:
كقول الشاعر:

)           لقد نطقتْ بُطالً عيلَّ األقارعُ      لعمري (وما عمري عيلّ هبنيٍ
ــري)  ــم (لعم ــني القس ــت ب ) اعرتض ٍ ــنيّ ــيل هب ــري ع ــا عم ــة (وم فجمل

وجوابه (لقد نطقت ...).

٧ ً- بني املوصوف وصفته:
كقوله تعاىل: "وإنه لقسمٌ (لو تعلمون) عظيمٌ ". الواقعة ٧٦

ــه  ) وصفت ــمٌ ــوف (قس ــني املوص ــون) ب ــو تعلم ــة (ل ــت مجل ــد اعرتض فق
.( (عظيمٌ

٨ ً- بني املوصول وصلته:
كقول الشاعر :

هاتِ الباطلِ   ذاك الذي (وأبيك) يعرف مالكاً     واحلقُّ يدفعُ ترّ
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٩ ً- بني أجزاء الصلة:
ــا)  ــيئة بمثله ــزاء س ــيئات (ج ــبوا الس ــن كس ــاىل: "والذي ــه تع ــو قول نح

وترهقهم ذلة ما هلم من اهللا من عاصم". يونس ٢٧
ــن  ــي م ــيئات) فه ــبوا الس ــىل (كس ــة ع ــة) معطوف ــم ذل ــة (وترهقه فجمل
الصلــة، ومــا بينهــام اعــرتاض بــنيّ بــه قــدر جزائهــم ومجلــة (مــا هلــم مــن اهللا 

من عاصم) خرب.
ومنه قولك :

ه (ال شك) يعمّ اجلميع. - حرض الذي خريُ

١٠ ً- بني املضاف واملضاف إليه:
كقوهلم:

- هذا غالمُ (واهللاِ) زيدٍ .
. - ركبتُ سيارةَ (واهللاِ) خالدٍ

١١ ً- بني اجلار واملجرور:
كقوله:

- اشرتيته بـ (أر) ألفِ درهمٍ .
- ذهبتُ إىل (واهللاِ ) عميل مبكراً.

١٢ ً- بني احلرف الناسخ وما دخل عليه:
كقول الشاعر:
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ثُولٌ )                 أثافيَها محاماتٌ مُ يلٌ مِ لٌ كَ وْ       كأنّ (وقد أتى حَ
فجملــة (وقــد أتــى حــول كميــل) اعرتضــت بــني احلــرف الناســخ (كأن) 

واسمها وخربها (أثافيها محامات).

١٣ ً- بني احلرف وتوكيده:
كقول الشاعر:

)                ليتَ شباباً بُوع فاشرتيتُ     ليتَ (وهل ينفعُ شيئاً ليتَ

١٤ ً- بني حرف التنفيس والفعل:
كقول الشاعر:

) أدري)         أقومٌ آل حصنٍ أم نساء      وما أدري (وسوف (إخالُ

ــا  ــا بعده ــوف وم ــإن س ــر ف ــرتاض آخ ــاء اع ــرتاض يف أثن ــذا االع وه
اعرتاض بني (أدري) ومجلة االستفهام (أقومٌ ...).

١٥ ً- بني قد والفعل:
كقول الشاعر:

عنّفُ شوةً           وما قائلُ املعروفِ فينا يُ     أخالدُ قد  (واهللاِ) أوطأتَ عَ
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١٦ ً- بني حرف النفي ومنفيه:
كقول الشاعر:

ها ثُ يل نكبةً وتنكؤُ دِ           وال (أراها) تزالُ ظاملةً                     حتُ
ونحو:

- ما (أظنه) يفلح الكسول.
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       مجلةٌ فضلةٌ كاشفةٌ حلقيقة ما تليه ، وغرضها اإلبانة واإليضاح .

ــنْ  ــهُ مِ قَ لَ مَ خَ ــلِ آدَ ثَ مَ نْــدَ اهللاَِّ كَ ــى عِ يسَ ثَــلَ عِ         - ومثاهلــا قولــه تعــاىل: "إِنَّ مَ
". آل عمران ٥٩ ونُ يَكُ نْ فَ هُ كُ الَ لَ ابٍ ثُمَّ قَ تُرَ

) باعتبــار  مَ ــلِ آدَ ثَ مَ ) ومــا بعــده تفســري لقولــه: (كَ ــهُ قَ لَ فــإن قولــه تعــاىل: (خَ
املعنى فهو من قبيل اجلملة التفسريية.

      - وتنقسم اجلملة التفسريية ثالثة أقسام، وفيام ييل تفصيل ذلك:
دة من حرف التفسري: : املجرّ       أوالً

      هــي التــي ال يتقدمهــا حــرف تفســري، وغالبًــا مــا يكــون هلــا يف اإلعــراب 
وجه آخر، إال إذا كانت مفرسة جلملة حمذوفة، أو حمذوف فعلها .

       ومثال ما سبق :
" آل عمران ٥٩ ابٍ رَ نْ تُ هُ مِ قَ لَ مَ خَ ثَلِ آدَ مَ نْدَ اهللاَِّ كَ ى عِ يسَ ثَلَ عِ        قوله تعاىل: " إِنَّ مَ

ــل أن  ــا، حتتم ــا قبله ــريية مل ــة تفس ــا مجل ــة إىل كوهن ــه) إضاف ــة (خلق ــإن مجل ف
تعرب حاالً من آدم.

مْ  يكُ نْجِ ةٍ تُ ــارَ َ ىلَ جتِ مْ عَ كُ لُّ ــلْ أَدُ نُــونَ بِــاهللاَِّ " بعــد قوله: " هَ مِ        وقولــه تعــاىل: " تُؤْ
" . الصف ١٠ ابٍ أَلِيمٍ ذَ نْ عَ مِ

 ثالثًا : الجملة التفسيرية



٤٩

نُــونَ بِــاهللاَِّ) ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب تفســري للتجــارة،  مِ فهــذه اجلملــة (تُؤْ
وحتتمل أن تكون مستأنفة معناها الطلب، أي: آمنوا باهللا.

ــا أي  ــل هل ــرسة وال حيتم ــه مف ــة أكرمت ــإن مجل ــه، ف ا أكرمت ــدً ــا : حمم وقولن
ا  ــدً ــت حمم ــر: أكرم ــة ؛ فالتقدي ــة حمذوف ة جلمل ــرسِّ ــا مف ــر، كوهن ــه آخ وج

أكرمته .
وقول الشاعر :

        إذا الشعب يوماً أراد احلياةَ        فال بُدَّ أن يستجيبَ القد
ــذوف  ــرشط املح ــل ال ــة فع ــريية جلمل ــة تفس ــاة ) مجل ــة ( أراد احلي فجمل

فعلها، والتقدير : إذا أراد الشعب يوماً أراد احلياة ..
( وضابــط هــذه احلالــة: االســم املرفــوع بعــد (إنْ ، إذا) الرشطيتــني يكــون 
ــل  ــك الفع ــريية لذل ــه تفس ــور مجلت ــل املذك ــذوف، والفع ــل حم ــوال لفع معم

املحذوف).
ثانيًا: اجلملة املفرسة املقرونة بـ (أي):

ــا  ــون م ــل، فيك ــباه اجلم ــامء وأش ــىل األس ــل ع ــري يدخ ــرف تفس وأي ح
بعده عطف بيان.

- كقولك: هذا حسام أي: سيف.
- وقولك:قطعت باملدية أي: بالسكني .

ــن  ــا م ــل هل ــريية ال حم ــده تفس ــة بع ــون اجلمل ــل فتك ــىل اجلم ــل ع و يدخ
اإلعراب ، ورشطه يف تلك احلالة:
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١- أن يكون ما قبله مجلة تامة، مستغنية بنفسها.
٢- أن يكون ما بعده مجلة أخر تامة مفرسة لألوىل.

وذلك نحو قولك:
- ركب بسيفه أي: سيفه معه .
- خرج بطفله أي: طفلُ معه .

فام بعد أي يف املثالني مجلة مفرسة ال حمل هلا من اإلعراب.
ومنه قول الشاعر:

)          وتقلينني لكنَّ إياك ال أقيل - وترمينني بالطرف أي (أنتَ مذنبٌ
ــى  ــري ملعن ــا تفس ــراب؛ ألهن ــن اإلع ــا م ــل هل ــب، ال حم ــت مذن ــة أن فجمل

ترمينني بالطرف.

ثالثًا: اجلملة املفرسة املقرونة بـ (أنْ ):
ــا  ــرتط أن تتقدمه ــل ، ويُش ــىل اجلم ــل إال ع ــى أي، وال تدخ ــي بمعن وه

مجلة تامة فيها معنى القول دون حروفه.
نحو:

- ناديتُه أن قم.
- أمرتُه أنِ اقعد.

- كتبت إليه أنْ ارجع .
فــام بعــد (أن ) فيــام ســبق مجلــة تفســريية ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب، وأن 
بمعنــى أي، وقــد تقدمهــا مجلــة تامــة فيهــا معنــى القــول وليــس فيهــا لفــظ 

القول.
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*** ملحوظات:
) املفــرسة مجلــة فيهــا لفــظ القــول، إذا قُصــد به  ١- جيــوز أن يكــون قبــل (أنْ
وا  بُــــدُ نِي بِهِ أَنِ اعْ تَ رْ ـــا أَمَ ُمْ إِالَّ مَ لْـــتُ هلَ ا قُ معنى آخــــر كام يف قوله تعاىل: "مَ

اهللاََّ". املائدة ١١٧
ــول  ــرسة ملعم ــد أن مف ــة بع ــون اجلمل ــرت، فتك ــت بأم ــل قل ــك بتأوي وذل
قلــت بمعنــى أمــرت؛ ألن التقديــر: مــا أمرهتــم بــيشء إال بــام أمرتنــي بــه أي: 

اعبدوا اهللا.

ا لذات مــا قبلها،  ) املفــرسة ليس تفســريً ٢- ينبغــي التنبيــه إىل أن مــا بعــد (أنْ
ا ملعمول ما قبلها . بل اجلملة التفسريية تكون تفسريً

)". الصافات ١٠٤ يمُ اهِ رَ ا إِبْ نَاهُ أَنْ (يَ يْ ادَ نَ - كقوله تعاىل: "وَ
) تفســري ملفعــول نادينــاه املقــدر، أي: نادينــاه بــيشء  يــمُ اهِ رَ ــا إِبْ فجملــة (يَ

وبلفظ هو قولنا يا إبراهيم.

*** (نامذج للتدريب)
يِنَا". املؤمنون ٢٧ حْ وَ يُنِنَا وَ لْكَ بِأَعْ فُ نَعِ الْ يْهِ أَنِ اصْ يْنَا إِلَ حَ أَوْ ١- قوله تعاىل: "فَ

نّ حقي. ذَ ٢- بلغني عن زيدٍ كالمٌ واهللاِ آلخُ
٣- قول الشاعر:

      إذا أنتَ مل ترشبْ مراراً عىل القذ     ظمئتَ وأي الناسِ تصفو مشاربه
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ــا قبــل ذلــك أن  ــدّ لن ــاً للقســم ، الب قبــل الــرشوع باجلملــة الواقعــة جواب
ف عىل أركان القسم.. نتعرّ

ن أسلوب القسم من ثالثة أركان رئيسة: يتكوّ
١ - أداة القســم: وهــي قــد تكــون حرفــاً مثــل: الــواو، التــاء، البــاء، وقــد 

، أقسم.. ر، يمني، وقد تكون فعالً مثل: أحلفُ مْ تكون اسامً مثل: عَ
العــرص،  البيــت،  ربّ  (اهللا)،  اجلاللــة  لفــظ  مثــل:  بــه  املُقســم   -٢

الضحى.. (وال يُقسم اإلنسان املؤمنُ -رشعاً- إال باهللا).
٣- املُقسم عليه: جواب القسم.

فلو قلنا: (واهللاِ ألحافظنَّ عىل لغتي العربية).
، ولفــظ اجلاللــة مقســامً بــه، ومجلــة (أحافظــنّ عــىل لغتــي  تكــون الــواو أداةً
العربيــة) هــي املقســم عليــه، واملقســم عليــه هــو مــا نقصــده بجملــة جــواب 

القسم.
ونبدأ اآلن بجواب القسم:

ــون  ــابق، وتك ــال الس ــام يف املث ــة، ك ــون فعلي ــم تك ــواب القس ــة ج  مجل
اسمية كام هو يف قولنا:

.( (أقسمُ باهللاِ إنّ النرصَ قادمٌ
ــاءت  ــد ج ــم، وق ــواب القس ــة ج ــي مجل ) ه ــادمٌ ــرص ق )الن ــة (إنَّ فجمل

اسميةً يف هذا املثال.

 رابعًا : الجملة الواقعة جوابًا للقسم
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ــه إىل أنّ األداة واملقُســم بــه قــد حيذفــان يف حــاالت كثــرية ، فيكــون  * وننبّ
القسم مقدراً ، يُفهم من سياق احلديث، 

كام يف قول الشاعر :
     ألستسهلنَّ الصعبَ أو أدركَ املنى            فام انقادتِ اآلمالُ إال لصابرِ

) مجلــة جــواب القســم املقــدر ال حمــل هلــا  فجملــة (ألستســهلنّ الصعــبَ
من اإلعراب.

ونحو قوله تعاىل: "ولسوف يعطيك ربك فرتىض". الضحى ٥
فجملــة (لســوف يعطيــك ربــك) مجلــة جــواب القســم املقــدر ال حمــل هلــا 

من اإلعراب.

*** ملحوظة:
. رٍ رة بـ (لقد) تكون جواباً لقسم ظاهرٍ أو مقدّ اجلملة الفعلية املصدّ

.( - أقسمُ باهللاِ (لقد حرضتُ املباراةَ
- (لقد طفتُ بالبيتِ العتيق).
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** أمثلة معربة:
* قوله تعاىل: "تاهللا ألكيدنَّ أصنامكم". األنبياء ٥٧

- تــاهللاِ: التــاء: حــرف جــر وقســم، اهللا: لفــظ جاللــة قصــد لفظــه مقســم 
به اسمٌ جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره.

: فعــل مضــارع مبنــي  : الــالم واقعــة يف جــواب القســم، أكيــدنّ نّ - ألكيــدَ
عــىل الفتــح التصالــه بنــون التوكيــد اتصــاالً مبــارشاً، والنــون حــرف الحمــل 

له يف اإلعراب، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا.
- أصنامكــم: مفعــول بــه منصــوب وعالمــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة عــىل 

آخره، والكاف ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة، وامليم للجمع.
القســم ال حمــل هلــا يف   ومجلــة (أكيــدنّ أصنامكــم) مجلــة جــواب 

اإلعراب.

* قوله تعاىل: "والعرصِ إنّ اإلنسانَ لفي خرس". العرص ١-٢
: الــواو حــرف جــر وقســم، العــص: مقســم بــه اســم جمــرور  - والعــرصِ

وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره.
. : حرف ناسخٌ - إنّ

ــىل  ــرة ع ــة الظاه ــه الفتح ــة نصب ــوب وعالم ــم إنّ املنص : اس ــانَ - اإلنس
آخره.

- لفي: الالم هي الالم املزحلقة، يف: حرف جر.
ــره،  ــىل آخ ــرة ع ــرسة الظاه ــره الك ــة ج ــرور وعالم ــم جم ــرس: اس - خ

واجلار واملجرور معلقان بخرب إنّ املحذوف.
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*** ( نامذج للتدريب)
م أحرصَ الناس عىل حياةٍ ". البقرة ٩٦ ١- قوله تعاىل: "ولتجدهنَّ

. ٢- واهللاِ إنّ الساكتَ عن احلقِّ شيطانٌ أخرسُ
. كَ ما يف املوتِ شكٌّ رُ مْ ٣- لعَ
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ــل يف  ــا حم ــي هل ــل الت ــن اجلم ــا ع ــرض حديثن ــا -يف مع ثن ــبق أن حتدّ س
اإلعــراب- عــن مجلــة جــواب الــرشط، واقترصنــا فيهــا عــىل الــرشط اجلــازم 

املقرتن بالفاء ، وذكرنا هلا رشطني :
١- أن تقرتن مجلة جواب الرشط بالفاء.

٢- أن تكون األداة جازمة.
ــرايب،  ــا اإلع ــة حملّه ــرست اجلمل ــني خ ــن الرشط ــد هذي ــلّ أح ــإنْ اخت  ف

وأصبحت من اجلمل التي الحمل هلا يف اإلعراب.

للتوضيح أكثر:
.(  إنْ جتتهدْ (تنجحْ

- مجلة (تنجح) مجلةُ جواب الرشط.
- األداة (إن) جازمة.

- ولكن... اجلملة غري مقرتنة بالفاء.
- إذن، مجلــة جــواب الــرشط ال حمــل هلــا يف اإلعــراب، ألهنــا غــري مقرتنــة 

بالفاء، عىل الرغم من أنّ األداة جازمة.

خامسًا: الجملة الواقعة جوابًا لشرٍط غير جازم
 أو لشرٍط جازم غير مقترن بالفاء 
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.( * إذا دَرستَ (فأنتَ ناجحٌ
مجلة (فأنت ناجح) مجلة جواب الرشط.

- اجلملة مقرتنة بالفاء.
- ولكن ... األداة ( إذا ) غري جازمة.

ــري  ــراب، ألن األداة غ ــا يف اإلع ــل هل ــرشط ال حم ــواب ال ــة ج - إذن، مجل
جازمة.

* ملّا زرتني (أكرمتُك)، كلام زرتني (فأنا أكرمك).
- مجلة (أكرمتك)، و(فأنا أكرمك) مجلة جواب الرشط.

- األداة (ملّــا، كلــام) غــري جازمــة، فأصبــح اقــرتان اجلــواب بالفــاء وعــدم 
اقرتانه سواء.

 وعــىل ذلــك فجملــة جــواب الــرشط ال حمــل هلــا يف اإلعــراب؛ ألن األداة 

غري جازمة، فال عربة بوجود الفاء الرابطة أو غياهبا.

للتذكري:
* أدوات الرشط اجلازمة:

. ان، أنّى، أيّ ، إذما، من، ما، مهام، كيفام، حيثام، أينام، متى، أيّ إنْ
* أدوات الرشط غري اجلازمة:

إذا، لو، لوال، لوما، كلام، ملّا الظرفية املتضمنة معنى الرشط.
ــل حملَّهــا (إذا) الفجائيــة، وبذلــك  * الفــاء الرابطــة جلــواب الــرشط قــد حتُّ

تتساو يف أحكامهام. 
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**أمثلة معربة:
* قوله تعاىل: "ولو شئنا لرفعناه هبا". األعراف ١٧٦

ــه يف  ــل ل ــكون ال حم ــىل الس ــي ع ــازم مبن ــري ج ــرف رشط غ ــو: ح - ل
اإلعراب.

- شــئنا: فعــل مــاضٍ مبنــي عــىل الســكون التصالــه بنــا الفاعلــني، و(نــا): 
ضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل.

- لرفعنــاه: الــالم واقعــة يف جــواب لــو، و(رفــع): فعــل مــاض مبنــي عــىل 
ــىل  ــي ع ــل مبن ــري متص ــا): ضم ــني، و(ن ــا) الفاعل ــه بـ(ن ــكون التصال الس
الســكون يف حمــل رفــع فاعــل، واهلــاء ضمــري متصــل مبنــي عــىل الضــم يف 

حمل نصب مفعول به.
- ومجلــة (رفعنــاه) ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب؛ ألهنــا جــواب رشط غــري 

جازم.

ــونَ يفِ  لُ خُ دْ ــتَ النَّــاسَ يَ أَيْ رَ تْــحُ * وَ الْفَ ُ اهللاَِّ وَ ــاءَ نَــرصْ ا جَ * قولــه تعــاىل: " إِذَ
". النرص ١-٣ اباً وَّ انَ تَ هُ كَ هُ إِنَّ رْ فِ تَغْ اسْ بِّكَ وَ دِ رَ مْ بِّحْ بِحَ اجاً * فَسَ وَ دِينِ اهللاَِّ أَفْ

- إذا: اســم رشط غــري جــازم، خافــض لرشطــه، متعلــق بجوابــه، مبنــي يف 
حمل نصب.

. - (يدخلون): مجلة يف حمل نصب مفعول به ثانٍ
- أفواجا: حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة.

- فســبح: الفــاء واقعــة يف جــواب الــرشط، ســبح: فعــل أمــر مبنــي عــىل 
السكون، والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره (أنت).
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تُ ". النساء ٧٨ مُ املَْوْ ككُّ رِ دْ ونُواْ يُ نَامَ تَكُ * قوله تعاىل: " أَيْ
ــب،  ــل نص ــكون يف حم ــىل الس ــي ع ــان مبن ــرف زم ــم رشط، ظ - أينام:اس

متعلق بالفعل " تكونوا".
-(يدرككــم): مجلــة جــواب الــرشط اجلــازم ال حمــل هلــا؛ مل تقــرتن بالفــاء 

الرابطة جلواب الرشط.

*** ( نامذج للتدريب)
١- قول ابن كلثوم :

- متى ننقلْ إىل قومٍ رحانا                    يكونوا يف اللقاءِ هلا طحينا

٢- قول عمر بن أيب ربيعة:
د قالَت بَعدَ غَ ندٌ وَ ت هِ كَ حِ نا                   ضَ تى ميعادُ لَّام قُلتُ مَ - كُ

٣- قول املتنبي :
دا - إذا أنتَ أكرمتَ الكريمَ ملكته      وإنْ أنتَ أكرمتَ اللئيمَ مترّ
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مــن اجلمــل التــي ال حمــل لــه يف اإلعــراب، وهــي تــيل األســامء املوصولــة 
واحلروف املصدرية .

- صلة املوصول االسمي:
تكون بعد األسامء املوصولة.

مثال ذلك:
* أحرتمُ الذين يتكلمون اللغة العربية الفصحى.

- الذين: اسم موصول مبني عىل الفتح يف حمل نصب مفعول به.
- مجلــة (يتكلمــون): مجلــة فعليــة ، صلــة املوصــول االســمي ال حمــل هلــا 

يف اإلعراب.

نْ ربّاكَ يف صغرك. * ال تنسَ فضلَ مَ
- مــن: اســم موصــول بمعنــى الــذي، مبنــي عــىل الســكون يف حمــل جــر 

مضاف إليه.
ــا يف  ــل هل ــمي ال حم ــول االس ــة املوص ــة، صل ــة فعلي ــاك): مجل ــة (ربّ - مجل

اإلعراب.
** ما نالحظه يف األمثلة السابقة أن مجلة الصلة:

١- فعليــة، وقد تأيت اســمية كام يف قولــه تعاىل: "قد أفلح املؤمنــون الذين هم 
يف صالهتم خاشعون".

سادسًا: جملة صلة الموصول
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٢- حتــوي ضمــرياً عائــداً عــىل االســم املوصــول ومطابقــاً لــه يف التذكــري 
أو التأنيث والعدد .

٣- تكون مجلة الصلة خربية.

و قــد يــأيت بعــد االســم املوصــول شــبه مجلــة نعلقهــا بفعــل صلــة 
حمذوف، مثاهلا:

* هللاِ ما يف السمواتِ واألرض.
فشــبه اجلملــة (يف الســموات) معلقــة بفعــل الصلــة املحــذوف /اســتقرّ أو 

جد/. وُ

. * للذي فوق املنرب فصاحةٌ عظيمةٌ
فشــبه اجلملــة (فــوق) معلقــة بفعــل الصلــة املحــذوف /اســتقرّ أو 

جد/. وُ

- صلة املوصول احلريف:
ــا  ــا ومم ــاغ منه ــا يص ــا: م ــد هب ــة، (ونقص ــروف املصدري ــد احل ــأيت بع وت
ــو مل  ــا ل ــة ألهن ــامء املوصول ــاهبت األس ــد ش ــؤوالً)، وق ــدراً م ــا مص بعده
تنســبك مــع مــا بعدهــا مــن الــكالم، ملــا كان هلــا داللــة معينــة تفهــم بذاهتــا 
كاألســامء املوصولــة التــي هــي أســامء وضعــت للداللــة عــىل معــني، 

بواسطة مجلة الصلة التي تذكر بعدها، وهي:
- (أن)ْ الناصبة، مفتوحة اهلمزة، ساكنة النون أصالة.

) الناسخة، املشددة النون؛ أو الساكنة للنون للتخفيف. - (أَنّ
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- (كي) الناصبة.
- (لــو) املســبوقة بالفعل (ود ) أو أحد مشــتقاته، وما يف معنــاه كاألفعال كـ: 

أحب، وأرغب، وآمل، وما شاهبها يف املعنى.
- (مهــزة التســوية): حــرف يقع بعد كالم مشــتمل عىل لفظة (ســواء) كام ييل 
اهلمــزة مجلتــان، وتكــون ثــاين اجلملتــني مصــدرة بكلمــة (أم ) اخلاصــة هبمــزة 

التسوية.

** ومثال ما سبق:
- قوله تعاىل: "يريد اهللا أنْ خيفف عنكم". النساء ٢٨

فجملــة (خيفــف) صلــة املوصــول احلــريف بعــد احلــرف املصــدري /أن/ ال 
حمل هلا يف اإلعراب.

وا لو تكفرون".النساء ٨٩ - قوله تعاىل: "ودّ
ــدري  ــرف املص ــد احل ــريف بع ــول احل ــة املوص ــرون) صل ــة (تكف فجمل

/لو/ ال حمل هلا يف اإلعراب.
- قوله تعاىل: "كي نسبّحك كثريا".طه ٣٣

ــدري  ــرف املص ــد احل ــريف بع ــول احل ــة املوص ــبحك) صل ــة (نس فجمل
/كي/ ال حمل هلا يف اإلعراب.

- وقوله تعاىل: "وكنتُ عليهم شهيدا ما دمتُ فيهم".املائدة ١١٧
) صلــة املوصــول احلــريف بعــد احلــرف املصــدري /مــا / ال  فجملــة (دمــتُ

حمل هلا يف اإلعراب.
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- قوله تعاىل: "سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون".البقرة ٦
فجملــة (أنذرهتــم) صلــة املوصــول احلــريف بعــد احلــرف املصــدري 

/مهزة التسوية/ ال حمل هلا يف اإلعراب.

ــال  ــو ح ــام ه ــداً ك ــرياً عائ ــوي ضم ــريف ال حت ــول احل ــة املوص ــة صل  ومجل
املوصول االسمي.

*** (نامذج للتدريب)
- قول املتنبي:

    أنا الذي نظر األعمى إىل أديب                وأسمعتْ كلاميت من به صممُ 

نّ أمانِيَا ا أنْ يكُ بُ املَنَايَ سْ حَ تَ شافِيَا          وَ  املوْ - كفى بكَ داءً أنْ ترَ

ال. - نحنُ أبناءُ األىل شادوا جمداً وعُ
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 هــي ال حمــل هلــا يف اإلعــراب ألن موقــع اجلملــة املعطوفــة عليهــا ال حمــلّ 
هلا يف اإلعراب.

مثاهلا:
.( - حرضَ التالميذُ و(مل حيرضِ املعلمُ

فجملــة (مل حيــرض املعلــم) معطوفــة عــىل مجلــة (حــرض التالميــذ) 
االبتدائية؛ فهي مثلها ال حمل هلا يف اإلعراب.

- واهللاِ ألدافعنّ عن وطني أو (أموتنّ ) شهيداً.
ــاً  ــة جواب ــن) الواقع ــة (أدافع ــىل مجل ــة ع ــة معطوف ) مجل ــنّ ــة (أموت فجمل

للقسم؛ فهي مثلها ال حمل هلا يف اإلعراب.

- يُكرمُ اهللاُ الذين آمنوا و(عملوا ) الصاحلات.
ــة  ــة صل ــوا) الواقع ــة (آمن ــىل مجل ــة ع ــة معطوف ــوا) مجل ــة (عمل فجمل

للموصول؛ فهي مثلها ال حمل هلا يف اإلعراب.

سابعًا: الجملة المعطوفة على جملة 
ليس لها في اإلعراب 
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*** ( نامذج للتدريب)
- قول الشاعر :

       وهم السعاةُ إذا العشريةُ أُفظِعت
مُ فوارسها) وهم حكامها                                                          و(هُ

- قول الشاعر :
         واهللاِ ما طلبت أهواؤنا بدالً منكم

                                                           و(ال انرصفت عنكم أمانينا)







- مقـــــــــــــــدمة

- مفهوم الجملة العربية

- الجملة االسمية

- الجملة الفعلية

- الجملة الكبرى

- الجملة الصغرى

- الجمل التي لها محل في اإلعراب

أوًال: الجملة الواقعة خبرًا

ثانيًا: الجملة الواقعة مفعوًال به

ثالثًا: الجملة الواقعة حاًال

رابعًا:الجملة الواقعة صفة

خامسًا: الجملة الواقعة مضافًا إليه

سادسًا:الجملة الواقعة جوابًا لشرط جازم

سابعًا: الجملة المعطوفة على جملة لها محل    
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- الجمل التي ال محل لها في اإلعراب

أوًال: الجملة االستئنافية (االبتدائية)

ثانيًا: الجملة االعتراضية

ثالثًا: الجملة التفسيرية

رابعًا: الجملة الواقعة جوابًا لقسم

خامسًا: الجملة الواقعة جوابًا لشرط غير جازم

سادسًا: الجملة الواقعة صلة

ــا  ــس له ــة لي ــى جمل ــة عل ــة المعطوف ــابعًا: الجمل س

محل 
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